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مقدماتی و سطح 4 ،سال تحصيل در دروس خارج فقه و اصول و  12سال تحصيل در فلسفۀ اسالمی.
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طراحی ،نصب و راهاندازی كارخانۀ تغليظ اسيد
نيتريك

پایاننامۀ

1373

دانشگاه تهران ـ
دانشكده فنی

کارشناسي
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آغاز جهان

پایاننامۀ
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دانشگاه صنعتی شريف
1376

دکتری

2008

دانشگاه
بريستول/انگلستان

ه) سوابق تدریس:
تدريس تاريخ علم ،فلسفۀ علم ،فلسفۀ معاصر ،علم و تمدن در اسالم ،معرفتشناسی ،علم و دين ،فلسفۀ ذهن ،معرفتشناسی
دينی ،متافيزيك ،فلسفۀ تحليلی ،فلسفۀ زبان ،كانت ،معرفتشناسی تطبيقی ،و روش تحقيق ،در مقاطع كارشناسی ،كارشناسی
ارشد و دكتری در دانشگاههای صنعتی شريف تهران و مفيد قم.

و( سوابق و فعاليتهای پژوهشي:
-1و) استاد راهنما ،مشاور و داور تعداد كثيری پاياننامه در مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری.
-2و( آثار چاپ شده:
-2. 2و) کتاب:
 .1موسویكريمی ،ميرسعيد (مترجم) ( )1379طراحی مفهومی فرايندهای شيميايی ،جی .ام .داگالس (نويسنده).
تهران :انتشارات فارابی.
 .2موسویكريمی ،ميرسعيد (" )1396حيرت فيلسوفانۀ يك فقيه" ،در :فقه و تدبير ،به كوشش محمدتقی
فاضلميبدی .قم :مركز تنظيم و نشر آثار آيه ا...العظمی موسوی اردبيلی.
 .3موسوی كريمی ،ميرسعيد ( )1400درآمدی بر فلسفه زبان و زبان دين ،قم :انتشارات دانشگاه مفيد.
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-2. 3و) مقاله:

 .1موسویكريمی ،ميرسعيد (" )1377چگونه يك واحد شيميايی را طراحی كنيم؟" فصلنامه علمی -پژوهشی
دانشگاه كاشان ،سال ،4ش ،4صص .48-37
 .2موسویكريمی ،ميرسعيد (" )1379نقد مقالۀ "تحليل انتقادی اصالت وجود"" ،نامه مفيد ،سال  ،6شماره ،1
شماره مسلسل  ،21صص .204-181
 .3موسویكريمی ،ميرسعيد (" )1379كيهانشناسی نوين ،خلق از عدم و خلق مدام " ،نامه علم و دين ،سال  ،4ش
 3و  ،4صص .36-1
 .4موسویكريمی ،ميرسعيد (” )1381آغاز جهان و كيهانشناسی نوين" ،نامه مفيد ،سال  ،7شماره  ،1شماره
مسلسل  ،25صص .238-209
 .5موسویكريمی ،ميرسعيد (" )1381عقالنيت معرفت علمی و فلسفه علم تامس كوهن" ،فصلنامه ذهن ،سال
سوم ،شماره دوم ،صص .89-57
 .6موسویكريمی ،ميرسعيد (" )1388آدولف گرونباؤم و خلق مدام ماده از عدم در نظريۀ كيهانشناسی حالت
پايدار" ،نامۀ مفيد ،سال پانزدهم ،شماره  ،74جلد  ،5شماره  ،2صص .3-17
 .7موسویكريمی ،ميرسعيد (" )1388كدام تئولوژی؟ كدام تاريخ؟ نقدی بر مقالۀ "تاملی بر تاريخسازیهای
تئولوژيك"" ،نامۀ مفيد ،سال پانزدهم ،شماره  ،74جلد  ،5شماره  ،2صص .51-71
 .8موسویكريمی ،ميرسعيد (” )1389برون شدن از نتايج مشكلآفرين رويكرد كانت به مسئله وجود در پرتو
حكمت سينوی" ،متافيزيك ،سال چهل و ششم-دوره جديد ،سال دوم ،شماره پنجم و ششم ،بهار و تابستان
 ،1389صص .39-58
 .9موسویكريمی ،ميرسعيد و نويد يوسفيان (" )1389سازهانگاری معرفتی و برساختگرايی اجتماعی"،
جامعهپژوهی فرهنگی ،سال اول ،شمارۀ اول ،بهار و تابستان ،1389ص .129-143
 .10موسویكريمی ،ميرسعيد (" )1390احتجاج ايمانوئل كانت و مكس بلك له نظريه اصالت وجود مالصدرا"،
خردنامه صدرا ،شماره شصت و چهارم ،تابستان  ،1390صص .81-99

 .11موسویكريمی ،ميرسعيد و حميده طهرانیحائری (” )1391حافظ ،تقديرگرایِ سازگارگرا" ،نشريۀ علمی-
پژوهشی پژوهشهای ادب عرفانی (گوهرگويا) ،سال ششم ،شماره سوم ،پياپی  ،23پاييز و زمستان ،1391ص
.149-182
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 .12موسویكريمی ،ميرسعيد (" )1392مسئلۀ وجود ،ديدگاه مشكلآفرين كانت و ناكامی رويكرد فرگهای"،
پژوهشهای فلسفی-كالمی ،سال چهاردهم ،شماره ( 4-3پياپی  55و  ،)56بهار و تابستان  ،1392ص -302
.277
 .13موسویكريمی ،ميرسعيد (" )1392ديدگاه مشكلآفرين كانت دربارۀ وجود و ناكامی رويكرد منطقی در حل
آن" ،دو فصلنامه علمی -پژوهشی شناخت ،شماره ،9 :پياپی  ( 68/1بهار و تابستان  ،)1392ص .109-132
 .14موسویكريمی ،ميرسعيد ،علیرضا صيادمنصور و محمدهانی جعفريان (" )1392ماهيت شهود عقلی در طرح
اخالق مشرقی ابنسينا" ،تاريخ فلسفه ،پاييز  ،1392شماره  ،14ص .9-28
 .15موسویكريمی ،ميرسعيد ،و محمدهانی جعفريان (" )1392گستره و محدودۀ شهود عقلی در نظريۀ اخالق
مشرقی ابنسينا" ،نشريۀ علمی– پژوهشی نقد و نظر ،سال هجدهم ،شماره ( 3پياپی  ،)71پاييز  ،1392ص -51
.65
 .16موسویكريمی ،ميرسعيد و حميده طهرانیحائری (" )1392مفسرين قرآن و پل تيليش :آيا زبان دين
معرفتبخش است؟" ،نشريۀ علمی-پژوهشی حكمت اسرا ،دوره  ،5شماره  ،18زمستان  ،1392ص .72-37
 .17موسویكريمی ،ميرسعيد ،علی اكبر عبدلآبادی و محمدهانی جعفريان (" )1393معنا و متعلق شهود عقلی در
طرح اخالق مشرقی ابنسينا" ،نشريۀ علمی– پژوهشی تاريخ فلسفه ،شماره هفدهم ،تابستان  ،93ص .169-186
 .18موسویكريمی ،ميرسعيد و حميده طهرانیحائری (" )1393سه نظريه دربارۀ زبان دين وشش مفسر قرآن"،
نشريۀ علمی-پژوهشی فلسفۀ دين ،دوره  ،11شماره  ،3پاييز  ،1393ص .428-393
 .19موسویكريمی ،ميرسعيد ،و محمدهانی جعفريان (" )1393اعتمادگرايی اخالقی در رسائل مشرقی ابنسينا"،
نشريۀ علمی– پژوهشی اخالق وحيانی ،سال سوم ،شماره اول ،پياپی  ،7پاييز و زمستان  ،1393ص .57-71
 .20موسویكريمی ،ميرسعيد ،و محمدهانی جعفريان (" )1393بررسی چگونگی اسناد قانون اخالق به قانون
طبيعت در متافيزيك اخالقی كانت" ،نشريۀ علمی– پژوهشی متافيزيك ،سـال پنجاهم ،دوره جديد ،ســـال ششم،
شماره  ،18پائيز و زمستان  ،1393ص .49-60
 .21موسویكريمی ،ميرسعيد ،و محمدهانی جعفريان (" )1394بررسی كاركرد اخالقی صورت داستانی در رسائل
مشرقی ابنسينا" ،دو فصلنامۀ علمی-پژوهشی هستی و شناخت ،جلد  ،2شماره  ،1بهار و تابستان  ،94ص -144
.133
 .22موسویكريمی ،ميرسعيد و سيدمحمدمهدی اعتماداالسالمی (" )1394ارتباط مزيتهای تبيينگر با يكديگر و
محدوديت ايراد هانگرفورد" ،نشريۀ علمی-پژوهشی ذهن ،دوره  ،16شماره  ،63پاييز  ،1394صفحه.131-164
 .23موسویكريمی ،ميرسعيد و سيدمحمدمهدی اعتماداالسالمی (" )1394استنتاج بهترين تبيين و ايراد گروه بد"،
نشريۀ علمی-پژوهشی هستی و شناخت ،جلد  ،2ش  ،)1394( 2ص .111-131
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 .24موسویكريمی ،ميرسعيد و جهانگير مؤذنزاده (" )1394معضل مشاهدهناپذيرها -دفاعی از تمايز
مشاهدهپذير/مشاهدهناپذير ونفراسن" ،نشريۀ علمی-پژوهشی متافيزيك ،سـال پنجاه و يكم ،دوره جديـــد،
ســـال هفتم ،شماره  ،20پاييز و زمستان ،1394ص .45-64
 .25موسویكريمی ،ميرسعيد و سيدمحمدمهدی اعتماداالسالمی (" )1394ناتوانی مدل استيفنز در محدودكردن
استدالل «احتياط بهتر از پشيمانی است»" ،نشريۀ علمی-پژوهشی فلسفه علم ،سال ششم ،شمارۀ دوم ،پاييز و
زمستان .1 – 22 ،1394
 .26موسویكريمی ،ميرسعيد ،و محمدهانی جعفريان (" )1395معنا و ماهيت عمل بر اساس حد وسط اخالقی نزد
ابنسينا" ،فصلنامۀ نقد و نظر ،سال بيست و يكم ،شماره ( 1پياپی  ،)81بهار  ،1395صص .91-78
 .27موسویكريمی ،ميرسعيد و ميالد ربيعی (" )1395آراء عبدالرزاق الهيجی در باب حكمت خداوند :بررسی
انتقادی" ،نشريۀ علمی-پژوهشی فلسفه دين ،دوره  ،13شماره  ،1بهار  ،1395ص .42-23
 .28موسویكريمی ،ميرسعيد و جهانگير مؤذنزاده (" )1395آيا با تلسكوپ میبينيم اما با ميكروسكوپ نمیبينيم؟"
نشريۀ علمی-پژوهشی فلسفۀ علم ،دوره  ،6شماره  ،1بهار و تابستان  ،1395صفحه .148-127
 .29موسویكريمی ،ميرسعيد ،و محمدهانی جعفريان (" )1395پژوهشی دربارۀ ماهيت گزارههای زبان اخالق
سينوی :بديهی يا مشهوره؟" نشريۀ علمی-پژوهشی اخالق وحيانی ،سال چهارم ،شماره دوم ،پياپی  ،10بهار و
تابستان  ،1395ص.29-46
 .30موسویكريمی ،ميرسعيد ،و آرش خاكساری (" )1395بررسی و نقد برهان دنيل دنت له سازگارگرايی"،
نشريۀ علمی-پژوهشی حكمت و فلسفه ،سال دوازدهم ،شماره دوم ،تابستان  ،95ص .21-36
 .31موسویكريمی ،ميرسعيد و حميده طهرانیحائری (" )1395مولوی و دو رويكرد دربارۀ چيستی زبان دين:
اشتراک معنوی و لفظی" ،فصلنامۀ تخصصی علمی -پژوهشی سبكشناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) ،سال
نهم ،شماره سوم ،پاييز  ،1395شماره پی در پی  ،33ص .151-172
 .32موسویكريمی ،ميرسعيد ،فخرالسادات موسویكريمی ،رضا اكبريان و محمد سعيدیمهر (" )1395بررسی و
نقد حذفگرايی مادهباور" ،نشريۀ علمی-پژوهشی هستی و شناخت ،دوره  ،3شماره  - 2شماره پياپی  ،6پاييز
و زمستان  ،1395صفحه .19-42
 .33موسویكريمی ،ميرسعيد و عليرضا ملكی (" )1396نقدی بر ذات حقيقی و ويژگیهای غيرذاتی انديشه از
ديدگاه فرگه" ،نشريۀ علمی -پژوهشی پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبريز ،سال  ،11شماره  ،20بهار و تابستان
 ،96ص .265-282
 .34موسویكريمی ،ميرسعيد ،و جواد درويش (" )1396بررسی نظريه عدم انقطاع فيض الهی بر اساس يك
استدالل تجربی و يك تحليل فلسفی" ،فصلنامۀ علمی– پژوهشی پژوهشنامۀ فلسفه دين (نامۀ حكمت) ،بهار و
تابستان  ، 1396شمارۀ  ،29ص .23-39
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 .35موسویكريمی ،ميرسعيد و سيدمحمدمهدی اعتماداالسالمی (" )1396واكاویِ مالکهای احتماالتی در
استنتاج بهترين تبيين" ،نشريۀ علمی-پژوهشی دو فصلنامۀ منطقپژوهی ،دورۀ  ،8شماره  ،2شماره پياپی  ،16پاييز
و زمستان  ،1396ص .25-48
 .36موسویكريمی ،ميرسعيد و عليرضا ملكی (" )1397همسويی دين و فلسفه در شناخت خداوند و ديرينگی
عالم؛ با تكيه بر آراء فارابی و ابنسينا" ،فصلنامۀ علمی – پژوهشی"فلسفه دين" ،دورۀ  ،15شماره  ،1بهار
 ،1397صفحه .51-72
 .37موسویكريمی ،ميرسعيد و جهانگير مؤذنزاده (" )1397دفاع از واقعگرايی هستیشناختی بدون التزام به
واقعگرايی معرفتشناختی" ،نشريۀ علمی-پژوهشی ذهن ،دورۀ  ،19شمارۀ  ،74تابستان  ،1397ص .83-112
 .38موسویكريمی ،ميرسعيد و سيدمحمدمهدی اعتماداالسالمی (" )1398ناتوانیِ احتمالگرايی در پاسخ به”ايراد
وُلتِر" ،نشريۀ علمی-پژوهشی روششناسی علوم انسانی ،دورۀ  ،25شماره  ،98بهار  ،1398ص .139-150

 .39موسویكريمی ،ميرسعيد و عليرضا ملكی (" )1398چرخش زبانی فرگه؛ چگونگی و تاثيرات آن" ،دوفصلنامۀ
علمی  -پژوهشی هستی و شناخت ،سال ششم ،شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1398شمارۀ پياپی  ،11صص .31-48

 .40موسویكريمی ،ميرسعيد (" )1399واقعگرايی علمی و تعين ناقص نظريهها" ،دوره  ،7شماره  ، 1بهار و تابستان
 ،1399صص .1-52
 .41موسویكريمی ،ميرسعيد ،علی ياریزاده و علی قنبرنژاد (" )1399مسئلۀ علم الهی و اختيار بشر :نقد و بررسی
راهحلهای كالسيك با تمركز بر ديدگاه زاگزبسكی" ،نشريه علمی-پژوهشی فلسفه دين ،دورۀ ، 17شمارۀ ،4
زمستان  ،1399صفحات .683-713
42. Mousavi Karimi, Mirsaeid (2011) “Adolf Grünbaum on the Steady-State Theory
and Creatio Continua of Matter out of Nothing”, Zygon, vol. 46, no. 4 (December
2011), pp. 857-871.
43. Mousavi Karimi, Mirsaeid & Khadijeh Hasanbeigzadeh (2015) “Introspection and
Wittgenstein's View on Private Language Argument”, Hekmat va Falsafeh (Wisdom
and Philosophy),Vol. 11, No. 2 (42), Summer 2015,pp.43-58.
44. Mousavi Karimi, Mirsaeid (2018) "Ibn-Sina’s Solution to Kant’s Challenging View of
Existence", Philosophy East and West, Volume 68, Number 1, January 2018, pp.
112-139.

-4و) آثار در دست انتشار:
 .1کتاب :موسویكريمی ،ميرسعيد ( )1400درآمدی بر فلسفۀ زبان و زبان دين .قم :انتشارات دانشگاه مفيد.
 .2مقاله :موسویكريمی ،ميرسعيد (" )1400سنجشگری همدالنه و ناهمدلی سنجشگرانه :داوری بين سروش و فنايی ،از
قبض و بسط تا رؤياهای رسوالنه" ،دوفصلنامۀ دين و دنيای معاصر.
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-5و) سمينارها و کرسيهای ترویجي ارائه شده:
1. "The Laws of Nature and Creatio ex Nihilo" (February, 2007) University of Bristol.

" .2برون شدن از نتايج مشكلآفرين رويكرد كانت به مسئلۀ وجود در پرتو حكمت سينوی" ()1389/10/28
دانشگاه مفيد.
" .3سر دلبران در حديث ديگران :چگونه امانوئل كانت و مَكس بلك له نظريۀ اصالت وجود مالصدرا احتجاج
میورزند؟" ( )1389/11/20دانشگاه مفيد.
" .4متافيزيك طبيعی شده" ( )1391/12/8دانشگاه مفيد.
" .5واقعگرايی علمی و اصالت وجود :مقدمات و كليات" ( )1396/02/12دانشگاه مفيد.
" .6واقعگرايی علمی و اصالت وجود :برهان تعين ناقص و واقعگرايی وجودی" ( )1396/02/26دانشگاه مفيد.
" .7واقعگرايی علمی و اصالت وجود :برهان فرا-استقراء بدبينانه و واقعگرايی وجودی" ( )1396/09/28دانشگاه
مفيد.
" .8واقعگرايی علمی و اصالت وجود :راه حلی جديد برای دفع/رفع براهين ضد واقعگرايان و دفاع از واقعگرايی
علمی بر مبنای اصالت وجود" ( )1396/10/12دانشگاه مفيد.
 .9كرسی ترويجی" :بررسی و نقد الهيات دكتر عبدالكريم سروش" ،ارائه شده توسط :دكتر ابوالقاسم فنايی ،ناقد:
دكتر ميرسعيد موسویكريمی ،در تاريخ .1398/2/2

-6و)آثار در دست پژوهش و تاليف:
-6. 1و) کتاب:

 .3موسویكريمی ،ميرسعيد و حميده طهرانیحائری ،چيستی زبان دين از ديدگاه انديشمندان مسلمان :شش مفسر
قران و شش دفتر مثنوی مولوی ،در دست ويرايش.
 .4موسویكريمی ،ميرسعيد (سرويراستار) ،دائرۀالمعارف ابنسينا ،مجموعه مقاالت ،در دست تاليف.
 .5موسویكريمی ،ميرسعيد ،درسگفتارهای متافيزيك تحليلی ،در دست تاليف.
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:و) مقاله-6. 2
 نقدی بر مهمترين رويكردهای فيزيكاليستی به رابطه ذهن و بدن.1
 نقد استداللهای دنيل دنت در كتاب از باكتری تا باخ دربارۀ ماهيت آگاهی.2
 نقد استداللهای دنيل دنت در دفاع از ديدگاه طبيعتگرايی فلسفی.3
 تحليل انتقادی راه حل فرانكفورتی: تقديرانگاری الهياتی.4
5. Existence, Whatness and the Fundamentality of Existence
6. The Nature of Religious Language from Mawlavi’s Point of View
7. Verisimilitude from the Viewpoint of K. Popper, D. Miller & J. Watkins
8. Argument from Design
9. Comparison between the Views of Islamic Philosophy & the Western Philosophy
about Propositions without Object
10. Transparency of Perceptual Experience and Representationalism
11. Perception and Perceptual Knowledge
12. The Laws of Nature, Creatio ex Nihilo and Creatio Continua
13. On the Demarcation between Real and Non-Real Predicates: A Reply to Nicholas
Everit
14. Kant on Existence: Can existence be a real predicate?
15. Existence, Whatness, and the Fundamentality of Existence
16. Kant and the Antinomies of Pure Reason
17. Entity Scientific Realism and Two Approaches: the Fundamentality of Whatness and
the Fundamentality of Existence
18. The Necessity of Things From Kant’s Point of View
19. On Observation and Theory, Are all beliefs, observational and theoretical, theoryladen?
20. Theory and Observation: Meaning Dependency
21. On Observation and Theory
22. Rationality and Thomas Kuhn’s Philosophy of Science
23. Scientific Realism, Intuition and The Fundamentality of Existence
24. Physicalism and the Immateriality of the Mind

:ز) سوابق و فعاليتهای اجرایي
:تا تاریخ

:از تاریخ

تاكنون

1370

 و،1390 ،1381 به ترتيب از

1372

سمت
عضو هيئت مديره و مديرعامل موسسۀ خيريۀ مكتب
)اميرالمؤمنين(ع
 و قائم،عضو هيئت علمی و هيئت امنای دانشگاه مفيد
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ردیف
1
2

 1393تاكنون

مقام رئيس دانشگاه
3

عضو هيئت مديرۀ مدارس مفيد

1388

تا  1390و  1397تاكنون

4

عضو هيئت تحريريه نشريۀ نامه مفيد/هستی و شناخت

1388

تاكنون

5

عضو هيئت تحريريه نشريۀ فلسفه علم

1390

تاكنون
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